
سنة التخرج المعدل الجنسٌة الجنس اسم الطالب الرباعً التخصص العلمً الشهادة القسم الكلٌة الجامعة ت

80.272006عراقٌة انثى بثٌنة عبد الخالق ابراهٌم محمد دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 1

83.562006عراقٌة انثى حسناء ستار جبار خلفدكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 2

84.182006عراقٌة انثى لقاء عبد هللا علً حٌفادكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 3

75.082006عراقٌة انثى امل علً سلومً ناصردكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 4

80.622006عراقٌة انثى اغارٌد سالم عبد الرضا مال هللادكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 5

86.452006عراقٌة انثى امجاد عبد الحمٌد بدر جبار دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 6

83.252006عراقٌة انثى اسماء حمٌد كمبش سلطاندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 7

81.622006عراقٌة انثى مواهب حمٌد نعمان حسٌن دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 8

82.932006عراقٌة انثى اسراء جمٌل حسٌن راضً دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 9

86.152006عراقٌة انثى مٌساء لطٌف سلمان حمد دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 10

79.32006عراقٌة انثى مها صبري حسن علواندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 11

85.42006عراقٌة انثى غصون فاضل هادي حسندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 12

83.322006عراقٌة انثى ضمٌاء علً عبد هللا صالحدكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 13

80.872006عراقٌة انثى كرٌمة حسٌن علٌوي محمد دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 14

842006عراقٌة انثى نهى عناٌة حاجم طعٌندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 15

83.32006عراقٌة انثى مناهل عبد الحمٌد داود حسٌندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 16

77.72006عراقٌة انثى زٌنب حسن فلٌح حسندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 17

89.772006عراقٌة انثى ندى عبد السالم صبري سعٌددكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 18

87.932006عراقٌة انثى هدٌر عٌدان غانم ابراهٌمدكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 19

88.382006عراقٌة انثى  اشراق علً محمود حبٌبدكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 20

90.182006عراقٌة انثى سلوى شفٌق حسن علٌاندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 21

86.282006عراقٌة انثى هدى شهاب جاري حلو دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 22

85.062006عراقٌة انثى بان محمد خلف العبددكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 23

80.122006عراقٌة انثى سناء خلٌل عبٌد حسندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 24

87.162006عراقٌة انثى والء طارق حمٌد خضردكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 25

86.312006عراقٌة انثى نجالء عباس نصٌف جاسم دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 26

84.372006عراقٌة انثى احالم طة حسن صخردكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 27

84.382006عراقٌة انثى خولة احمد حسن فٌاض دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 28

78.8622006عراقٌة انثى ندى نبهان اسماعٌل خلٌلدكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 29

862006عراقٌة انثى لمى سمٌر حمودي سلماندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 30

86.342006عراقٌة انثى نهاد محمد علوان حسندكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 31

84.612006عراقٌة انثى فاتن علً اكبر جمعه الكاكً دكتوراه  فلسفة فً التربٌة رٌاضٌة دكتوراه الدراسات العلٌا تربٌة رٌاضٌة للبنات بغداد 32
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